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দুঃসমেয়দুঃসমেয়দুঃসমেয়দুঃসমেয়    অসহায়অসহায়অসহায়অসহায়    ওওওও    সুিবধাবি�তসুিবধাবি�তসুিবধাবি�তসুিবধাবি�ত    মানুেষরমানুেষরমানুেষরমানুেষর    পােশপােশপােশপােশ    দাঁড়ােলনদাঁড়ােলনদাঁড়ােলনদাঁড়ােলন    িপএফিজিপএফিজিপএফিজিপএফিজ    
সদস�সদস�সদস�সদস�    আফসানাআফসানাআফসানাআফসানা    েজসিমনপেজসিমনপেজসিমনপেজসিমনপ    পিপপিপপিপপিপ।---- মুহা!দ আ"ুর রব খাঁন,ক&বাজার। 

কেরানা মহামািরর এই দুঃসমেয় অসহায় ও সুিবধাবি�ত মানুেষর পােশ 

দাঁড়ােলন ক&বাজােরর রামু উপেজলার স!ানীত িপএফিজ সদস� এবং 

উ+ উপেজলা পিরষেদর  মিহলা ভাইস েচয়ারম�ান আফসানা েজসিমনপ 

পিপ. িতিন তাঁর আেরা পাঁচ েবানেক সােথ িনেয় তাঁেদর িনজ0 অথ1 িদেয় 

অসহায় মানুেষর জন� এই তহিবল গঠন কেরন. এই তহিবল েথেক ২০০ 

িট পিরবাের িবতরন কেরন যথা8েম ৫০০ িট মা:, ৪৫০ িট সাবান, ১০ 

েকিজ কের েমাট ২ টন চাল, ১০০ িট হ�া= স�ািনটাইজার. এছাড়াও উ+     

উপেজলার ১১ িট ইউিনয়েনর ৯৯ িট ওয়ােড1র ঘর-বািড়, বাজার, েদাকান-

পাট, মসিজদ, মিBর, গীজ1া,মাCাসা, িবদ�ালয়সহ DEFপূণ1 Iানসমূেহ 

জীবানু  

নাশক েJ কেরন. অন�িদেক উ+ তহিবল েথেক িতিন এলাকার ৩০ িট 

মসিজেদ ৯০ িট েকারআন শরীফ, ৯০ িট জায়নামাজ, ১৫০ িট িমসওয়াক 

ও ১৫০ িট তাসিবহ িবতরন কেরন. তাছাড়াও িশLেদর ধম1ীয় িশMা 

Nদােনর সুিবধােথ1 ২০ িট ধম1ীয় িশMালেয় ৪০ িট বসার পািট িবতরণ 

কেরন. িতিন বেলন, জন0ােথ1 কেরানা মহামারীর এই দুঃসমেয় তােদর 

িনজ0 তহিবল েথেক এ ধরেণর কায18ম অব�াহত থাকেব.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    

    
    
কেরানা ভাইরাস কেরানা ভাইরাস কেরানা ভাইরাস কেরানা ভাইরাস Nিতেরােধ মিনOাম ইয়ুথ এ�াPােসডর ইউিনট অOদূত Nিতেরােধ মিনOাম ইয়ুথ এ�াPােসডর ইউিনট অOদূত Nিতেরােধ মিনOাম ইয়ুথ এ�াPােসডর ইউিনট অOদূত Nিতেরােধ মিনOাম ইয়ুথ এ�াPােসডর ইউিনট অOদূত 
িহেসেব কাজ কের যােQ .িহেসেব কাজ কের যােQ .িহেসেব কাজ কের যােQ .িহেসেব কাজ কের যােQ . - মাসুম রােসল, রাজশাহী. 

 

 
গত ৮ মাচ1,২০২০ বাংলােদেশ Nথম কেরানা েরাগী শনা+ হওয়ার পর 

েথেকই মিনOাম ইয়ুথ এ�াPােসডর ইউিনট কেরানা Nিতেরােধ 

জনসেচতনতার জন� পিরকSনা LE কের এবং  মিনOাম ইউিপ 

েচয়ারম�ান ও সদস�েদর সােথ িবেশষ িমিটংেয়র আেয়াজন কের. উ+ 

িমিটংেয় গৃহীত িসUাV অনুযায়ী গত ২০ মাচ1, ২০২০ ইউিপ েচয়ারম�ান 

েমা. সাইফুল ইসলাম কেরানা Nিতেরাধ িবষয়ক জনসেচতনতামূলক 

Nচারনার উেXাধন কেরন এবং তাঁর সািব1ক তYাবধােন উ+ ইউিনট ২০ 

মাচ1, ২০২০ েথেক ৮ এিNল,২০২০ পয1V নানামুিখ কায18ম পিরচালনা 

কের. কায18েমর অংশ িহেসেব জনসেচতনতামূলক ৮০০ কিপ 

িলফেলট, ৫০ িট মা:, ৫০ িট সাবান িবতরন কের. এছাড়াও 

কেরানাভাইরাস Nিতেরােধ জনসেচতনতার জন� ১০ িট Oােম িনয়িমত 

মাইিকং এবং ৬ িট Oােম জীবাণুনাশক েJ করেছ ইয়ুথ এ�াPােসডরা. 

উে[খ�, কেরানাভাইরাস Nিতেরােধ  উ+ ইউিনেট ১৫ জন ইয়ুথ 

এ�াPােসডর িনরলসভােব কাজ কের যােQন এবং ভাইরাস মু+ না হওয়া 

পয1V কাজ করার জন�  Nিত\িতবU হেয়েছন. উ+ Nচারনায় িদ হা]ার 

Nেজ^ ও মিনOাম ইউিনয়ন পিরষদ  েযৗথভােব সহেযািগতা কের.  
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